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POLITIEBUREAU Beek en Donk, openingstijden ma  t/m vr 09.00-12.00 u,
wo 18:00-19:30u tel. 0900 - 8844.

BRANDWEER Tel. 1 1 2. Overige gevallen 382038. B.G.G. 040 - 2445445.
GEMEENTEHUIS Beek en Donk, Koppelstr. 37 tel. 469700

Open: Ma t/m Vr 9.00 tot 12.30 uur  Wo van 14.00 t/m 17.00 uur. (burgerzaken)
Wo 18.00 19.30 uur (burgerzaken en Bouwen en Wonen)

M.F. DE DREEF De Duivenakker 76, tel. 382149
STORINGSNUMMERS Storingsnr. gas en stroom 0800-9009

Waterleiding: 073-6838900. UPC 0900-1580
WONINGSTICHTING LAARBEEK: Heuvel 1, Lieshout, tel. 0499-423370.

Open: Ma. t/m vr van 9.00 - 12.30 u. Tel ma t/m do 8.30-17.00 vr 8.30-12.30 uur
Spreekuur Aarle-Rixtel:do van  16:00 - 17:00 u in Mariëngaarde, Bosscheweg 20

SCHULDHULPVERLENING LAARBEEK voor hulp bij schulden: Budgetwinkel, Churchil-
laan 109, Helmond, aanvraagformulier opvragen tel. 0492-587878.

VERLOSKUNDIGEN  Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel. St Annastr 69. Gemert.
Afspr. maken, ma, di en do van 9.00 u tot 12:00 u. 0492-367703
Dienstdoende verloskundige:0492 — 367703

FYSIOTHERAPEUTEN  Fysiotherapie en Manuele Therapie. P. J. Groenendaal en
Mw. Groenendaal-de Waard, en  Mw. L. Mcnab. Koude Maas 16, tel. 382156.

PARAMEDISCH CENTRUM:Fysiotherapie-training Kemps-Rijf Tel:382120.
Podotherapie Tel: 465647. Ergotherapie Van der Muuren Tel: 06-19718264.
Logopediepraktijk Aarle-Rixtel Tel: 381524.
Molenstraat 9a/b Aarle-Rixtel   www.paramedischcentrumlaarbeek

Reset-ergotherapie Joan Smulders De Elshorst 1 5735 JC Aarle Rixtel tel 06-54774489
CESAR-THERAPEUTE Mw. B.M. Verwijmeren, Klokstraat 16, tel. 383081
DE ZORGBOOG KRUISWERK:  Mariëngaarde, Bosscheweg 20 en Gezondheidsservice.

Info kantooruren 0900-8998636 Thuiszorgwinkel Helmond verpl.huis Keyserinne-
dael, Kanaaldijk NO 18, tel 0492-348782   ma t/m vr 10.00-17.00u za 12.00-16.00

STICHTING WELZIJN OUDEREN LAARBEEK: Otterweg 27, Beek en Donk, tel. 328800
ma. t/m vr. 09.00-12.00 uur.

OUDERENADVISEUR Voor vragen over zorg, wonen en welzijn ouderen tel. 06 - 51207270
Wmo servicepunt: Bosschew. 20, tel.383959.ma 10.00-12.00   di 18.30-20.30

do 13.00-15.00u. email wmo-ar@welzijnlaarbeek.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING HELMOND DE PEELZOOM :

Bosscheweg 20, tel. 382109. ma en di. 13.30-14.30. wo en vr 9.00-10.00 Centraal
kantoor: Penningstr 57, Helmond.tel. 0492-598989.  Open ma t/m vr 9.00 tot 17.30 u
Na 17.30u. en in het weekend:Bereikbaar: 040-2530350

THUISZORG: SAVANT-ZORG,  Steenovenweg 4 Helmond
Tel 0492-572000. ma t/m vr 8:00 - 17:00uur. Acute 24 uurs zorg, 7 dgn per week.
www.savant-zorg.nl, info@savant-zorg.nl. Nieuwe meldingen CIZ 040-2459999

GGZ OOST BRABANT Regio Helmond. ‘t Warant Wesselmanlaan 25a tel. 0492 - 848000
KINDERTELEFOON Zuidoost-Brabant: 0800-0432 (gratis) van 2 tot 8 uur
SOS Telefonische Hulpdienst  Noord-Brabant: 0900-0767 dag en nacht bereikbaar.
POSTAGENTSCHAP Kouwenberg, tel 382984. Open ma, wo t/m vrij 9.00-12.00 en

14.00-17.00 u, di  9.00-12.30u , za 9.00-12.00u.
RABOBANK:  Dorpsstraat 10, tel. 391919. Open ma t/m vr van 9.30-12.30 u 13.30-16.00u.

Advies op afspraak 9.00-21.00 uur.
RADIO KONTAKT: Otterweg 25 in Beek en Donk, tel 0492 463624. 106.8 Mhz Kabel 94.4
BIBLIOTHEEK: Di 14.30-20.00u, Wo en Vr 14.30-17.30 u. Bosscheweg 14a, tel. 382121.
HEEMKAMER ´BARTHOLD VAN HEESSEL: Bosscheweg 14a, tel. 383553 of 382763

Open: di 20 tot 22 uur en 1e zondag van de maand van 14 tot 17 u of volgens afspraak.
DIERENOPVANG vd Voorste Grootel Grotelseheide 11 Bakel melden zwerfdieren 384750.
VRIJWILLIGE HULPDIENST AARLE-RIXTEL  Tel 0492-464289.  Spreekuur: ma-wo-vr
9.00 tot 10.30 u en di-do 13.30 tot 15.00 u. Otterweg 27, 5741 BC in Beek en Donk

Landelijk Politienummer 0900 - 8844 voor niet spoedeisende hulp
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Zaterdag 25 juli
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering  - Samenzang

Ben van Rixtel (verj./buurt)
Kevin van de Ven (j.get.)
Piet en Riek van de Ven – Hoeks
Noud en Mio Raaymakers
Piet Manders (par.)
Dina van der Heijden-van Melis en Annie
Tot welzijn van de parochie

Zondag  26 juli –  17de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Nellie Nissen – Kweens (verj.)
Overleden ouders de Jong – van Leuken en Ben Loomans (verj.)
Miet van Boxmeer – van Duijnhoven (verj.)
Familie Verbakel – van de Zanden
Anneke van Doren – Schepers (par.)
Francien Scheepers – Knoops (buurt)
Jo de Jong-Nederveen (verj./par.)
Overleden ouders van den Heuvel – Bouw
Sjaak en Bea van Falier

Woensdag 29 juli
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 1 augustus t/m vrijdag 7 augustus
Zaterdag 1 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Nellie van Os (par.)
Lien van der Heijden – van den Boogaard (par.)
Jan van den Bogaard (2e j.get.)
Henk Hagelaar en
Overleden ouders van Griensven – van Lieshout (j.get/verj.)
Overleden ouders Migchels – Nooijen (verj.)
Piet Burghouts (par.)
Overleden ouders Schepers – Eekels
Familie van Falier-Gootjes

Zondag  2 augustus  - 18de Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Wim Migchels (j. get./fund.)
Sien Nooijen (fund.)
Overleden ouders van Boheemen – van Grieken
Miet van Mierlo – Adriaans (par.)
Jo en Andries Smulders - Sengers

Week van zaterdag 25 juli t/m vrijdag 31 juli
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Piet Coolen en Martien van Eindhoven
Jan v. d. Sanden (huwelijksdag)
Hanneke van Berlo (m.g.)
Herman Verhoeven
Overleden ouders van Dijk - Verbakel
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 5 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 8 augustus t/m vrijdag 14 augustus
Zaterdag 8 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Toon de Kleijne (verj.)
Jan en Mien van Falier
Tot welzijn van de parochie

Zondag  9 augustus – 19de  Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Verbakel – v. d. Nieuwenhof (verj.)
Overleden ouders van Rixtel, Bertus en Frits (j.get vader/fund.)
Nico Schooneveld
Wim Driessen (verj./ par.)
Hanneke van Berlo (par.)
Francien Scheepers – Knoops (buurt)

Woensdag 12 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 15 augustus t/m vrijdag 21 augustus
Zaterdag 15 augustus - MARIA TEN HEMELOPNEMING
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Harrie en Miet Huibers – Bekx (1e j.get moeder)
Ben Loomans
Overl. ouders Driek en Annie Swinkels – van den Heuvel  (verj. vader)
Frans Cooijmans (buurt)
Frans Maas (verj./ buurt)
Piet Manders (KBO)
Overleden ouders van den Elsen-Kerkhof en
Frans, Corrie, Tiny en familie.

Zondag  16 augustus – 20ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Kees en Annie van Falier
Tot welzijn van de parochie

Woensdag 19 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 22 augustus t/m vrijdag 28 augustus
Zaterdag 22 augustus
18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Jan Verhoeven (buurt)
Martina van Schaik – Bouw (1e j.get./par.)
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Harrie Strijbosch
Overleden ouders Vlamings- Klomp
Tot welzijn van de parochie

Zondag  23 augustus –  21ste Zondag door het jaar
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering – Herenkoor

Jan van Dommelen (fam. van Gr.)
Jan Romme
Francien  Scheepers – Knoops (buurt)
Zr. Lamberty

Maandag 24 augustus
09.30 uur  Kerk – Gildemis Gilde St. Margaretha

Voor de overleden Gildebroeders en -zusters van Gilde St. Margaretha
Dinsdag 25 augustus
09.30 uur Kerk – Koningsmis Onze Lieve Vrouwe Gilde

Overleden begunstigers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Hans van den Heuvel (par.)
Jaantje Kester – Opheij (par.)
Henk Gruijters
Wim v. d. Nieuwenhof

Woensdag 26 augustus
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

Week van zaterdag 29 augustus t/m vrijdag 4 september
Zaterdag  29 augustus
.18.30 uur Kerk – Eucharistieviering – Samenzang

Martien van den Heuvel (verj.)
Miet Huibers – Bekx (Hakendover)

Zondag   30 augustus– 22e Zondag door het jaar – MIVA Collecte
10.00 uur Kerk – Eucharistieviering –  Herenkoor

Cisca Migchels (j.get./fund.)
Martien Verbeeten (verj.)
Jean-Francois Smulders
Overleden ouders Schrama – Jacobs
Jes van Roij (par.)
Rudy Aarts (50ste verj.)
Bijzondere intentie

Woensdag 2 september
19.00 uur Kapel – Rozenkransgebed

GEDOOPT
Lotte Biemans, en Loek Vermeltfoort.
Finn Verhoeven en Eva Migchels

OVERLEDEN
Wim Beeren.
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D a n k b e t u i g i n g

De laatste uren voor het einde, dan wordt die grote wereld klein.
Is plotseling alles onbeduidend, tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden verliest zijn glans, verliest zijn zin.
Maar achter de gesloten ogen glanst een gigantisch groot begin.
Uw tekenen van medeleven hebben ons enorm gesteund bij het plotselinge
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma

Nellie Albers van der Linden - de Graaf

Kinderen en kleinkinderen Albers van der Linden.

Doopvieringen
De eerstvolgende doopvoorbereidingsavond is op 1 oktober a.s. van 20.00 tot
21.30 uur in de sacristie van onze kerk.  Deze avond is bedoeld als voorbereiding voor
de gemeenschappelijke doopviering van 18 oktober a.s. Voor deze avond en voor
de doop van uw kindje  kunt u zich opgeven tijdens de spreekuren op de pastorie: tel.
381215.

ATTENTIE
Gedurende de periode van 27 juli t/m 14 augustus zal de administratie op dinsdag
en donderdag gesloten zijn. Op Vrijdag zijn wij tijdens de normale uren wel
aanwezig. Na 14 augustus kunt u zoals gewoonlijk op dinsdag, donderdag en vrijdag
bij ons terecht met al uw vragen (zie mededelingen die hieronder staan).
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.

Spreekuren Pastorie
Op MAANDAG is de pastorie altijd gesloten.
Wilt u op Maandag alleen in dringende gevallen naar de pastorie bellen?
Pastor Deli kunt u persoonlijk spreken op: donderdag- en vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur. Wilt U op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek met de
pastor, dan kunt u daar tijdens de spreekuren voor bellen.
De administratie is op dinsdagochtend, donderdagochtend   en vrijdagochtend
van 9 tot 12 uur geopend. Er is dan altijd een medewerkster aanwezig. U kunt dan
terecht met vragen over: dopen, huwelijken, jubilea en misintenties enz.
Voor dringende gevallen zoals uitvaart of ziekenzalving,  kunt u de pastor bereiken op
de pastorie tel.:381215.

Kindernevendienst
Vanwege de vakanties zal er van 25 juli t/m 5 september geen kindernevendienst zijn.
Op 12 september beginnen we weer en zijn alle kinderen van harte welkom tijdens de
zaterdagavondvieringen.
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Kort woordje van Pastor M. Deli
De zomervakantie is in aantocht!
Graag wil ik alle mensen, die binnenkort
met vakantie vertrekken, een deugddoen-
de periode toewensen. Moge het - niet
alleen - een tijd zijn van rust en genieten
van de mooie natuur. Maar ook een
periode van bezinning. Een éven
dankbaar stil staan bij de Schepper van
dit alles. Hij wil ieder van ons geluk, rust
en vrede geven.
Op kamp gaan… Iedereen is even
belangrijk!
Of je nu op scoutingkamp, A.S.V.-
kamp , samen op reis, of op zeilkamp
gaat. Het komt op hetzelfde neer! Het is
als het in elkaar leggen van een grote
mooie puzzel.. En als je wilt puzzelen
moet je ervoor zorgen de puzzelstukken
te tellen. Het aantal staat op de doos
vermeld. Als er een stukje ontbreekt, is
de puzzel waardeloos, ik bedoel hiermee
onbruikbaar. Het schone resultaat kun je
niet meer tonen of later inlijsten. Ook in
een groep is eenieder heel belangrijk. We
hebben elkaar nodig wanneer we een
groep tot een mooi geheel willen vormen.
Een puzzel heeft heel wat verscheidende
soorten stukjes. Sommige met hoekige
randjes, andere weer afgeronde stukjes.
Dat is net zo met elke groep mensen die
op kamp of met vakantie gaan: ver-
scheidene interesses, verscheidene
grootten, verscheidene karakters. We
hebben immers iedereen nodig om de
puzzel compleet te maken. Samen
vormen we, ondanks die verscheiden-
heid, één geheel. Maar wist je dat elk
puzzelstukje ongeveer dezelfde omtrek
heeft?  Dus.. Iedereen is even belang-
rijk. De grote en kleine stukken passen
mooi in elkaar. Meer zelfs, ze geven
elkaar op die manier de nodige steun.
Die puzzelstukjes passen schoon in
elkaar, schuiven in elkaar… en pas dan
vormen ze een mooi beeld. Ook bij ons,
schuiven de karakters, de talenten, de
taken in elkaar. Pas wanneer alle

stukken van de puzzel mooi in elkaar
gehaakt liggen, krijgen we het echte,
mooie  én volledige beeld van de puzzel
te zien. Een prachtig geheel! Van harte
wens ik scouting Aarle-Rixtel een mooi
én onvergetelijk kamp in Veere toe. En
natuurlijk ook al onze Loosdrecht-
gangers... met de nodige wind in de
zeilen natuurlijk!  Allen die binnenkort
‘samen’ op weg gaan, geniet er van!!!
Tot binnenkort,
Pastor Michaël Deli
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Winnaar Phoxy
verjaardagsfeestje
Op 13 mei heeft de PSV Phoxy Clubdag
plaatsgevonden. Omdat de Phoxy Club
10 jaar bestond hebben alle leden een
verjaardagskaart ontvangen van de
Rabobank. Bij deze verjaardagskaart zat
ook een antwoordkaart. Door deze ant-
woordkaart in te vullen en terug te sturen
naar de Rabobank maakten de leden
kans op een verjaardagsfeestje in het
Philips Stadion.
Vorige week woensdag is Job Swinkels
op het kantoor in Aarle-Rixtel ontvangen
door Adviseur Particulieren Henk van de
Moosdijk. Hij overhandigde Job namens
Rabobank Peel Noord een cheque. Job
mag samen met Phoxy en 15 vriendjes
en vriendinnetjes zijn verjaardagsfeestje
gaan vieren in het Philips Stadion.
Wij wensen Job alvast heel veel plezier!



Wegens gebrek aan medewerksters, zijn wij genoodzaakt
om 1 week eerder te sluiten dan gepland was.

Wij zijn gesloten van

Ma. 27 juli t/m di. 25 augustus a.s.
dit is inclusief Aarle-Kermis

Sorry voor dit ongemak.

Keurslagerij  M. Swinkels.

Wij wensen U allen een fijn en zonnige vakantie toe.
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KKKKKlokje

GEVRAAGD TELEFOONKAARTEN:
Hebt U oude telefoonkaarten en doet er
verder niets mee dan kunt U mij blij
maken. Ik ben op zoek naar oude
telefoonkaarten (waar ze ook vandaan
moge komen) om mijn verzameling aan
te vullen.
Het ruilen van dubbele behoort tot de
mogelijkheid.
Bij voorbaat dank.
Ben Sibon, Nachtegaalstraat 7, alhier.
Telefoon: 0492 – 381610.

Start EHBO-cursus
in het najaar

Op dinsdag 24 november start de EHBO-
vereniging bij voldoende aanmeldingen
met een nieuwe cursus. Iedereen kan te
maken krijgen met een ongeluk. Dat kan
thuis zijn, op het werk of bij het sporten.
In dit verband zou het goed zijn wanneer
clubs en verenigingen enkele van hun
leden een EHBO-cursus lieten volgen.
Naast eerste hulp bij ongelukken worden
de cursisten ook opgeleid in verbandleer,
reanimatie en het gebruik van de AED.
Met deze Automatische Externe Defibril-
lator kan bij iemand met een circulatie-
stilstand op een geautomatiseerde
manier een elektrische schok worden
toegediend met als doel het hart weer in
een normaal ritme te brengen.
De EHBO-cursus is bestemd voor perso-
nen van 16 jaar en ouder. Hij bestaat uit
ongeveer 14 dinsdagavonden van 20.00 -
22.00 uur. Het examen is op dinsdag 13
april.
De lessen vinden plaats in De Dreef.
Mensen die een cursus willen gaan
volgen kunnen zich aanmelden bij
Francien Bankers, Kloosterdreef 4, Aarle-
Rixtel, tel. 0492 – 38 25 60.
Aanmelden kan ook via post@ehbo-
aarle-rixtel.nl.

Brommen
voor Duchenne.

Op zondag 23 augustus a.s. zal  old-
timer bromfietsclub de Bromvliegers zich
gaan inzetten voor het Duchenne
Parents Project in het Brabantse Zijtaart.
Daar zal bromfietsminnend Nederland
gaan proberen het wereldrecord “Langste
Rij Bromfietsen” te verbeteren naar rond
de duizend rijdende bromfietsen in een
parade. De bromfietsliefhebbers willen
niet alleen een vermelding in het
Guinness Book of Worldrecords, maar zij
proberen ook al brommend een leuk
bedrag bijeen te brengen voor de
Duchenne stichting. Een gedeelte van het
inschrijfgeld gaat naar dit goede doel.
Bovendien is er op deze dag een
inzamelactie van oude mobiele telefoons,
waarvan de opbrengst ook voor het
Duchenne Parents Project is.
Tijdens de wereldrecordpoging zijn 15
patiëntjes als “Special Guest” aanwezig
om te genieten van een prachtig spek-
takel. Zij gaan o.a. plaatsnemen in de
begeleidingswagens.
De Bromvliegers
Oldtimer bromfietsclub de Bromvliegers
is opgericht in 2002 en is in korte tijd
uitgegroeid tot de grootste algemene
oldtimer bromfietsclub van de Benelux
met in 2009 meer dan 430 leden. De
club organiseert jaarlijks de Brabantse
Bromfiets Dagen met 5 toerritten en een
oldtimer beurs. Tijdens de Wereldrecord-
poging zijn meer dan 100 vrijwilligers
actief om alles in goede banen te leiden.
Tijdens de editie van 2005 verwelkomde
het kleine dorp Zijtaart in de gemeente
Veghel maar liefst 674 deelnemers en
ruim 4000 man publiek. Zie ook
www.bromvliegers.nl  en
www.bromvliegers.nl/record
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administratie & advies

ADMINISTRATIE 
AL OP ORDE?

B e l  v o o r  h e t  m a k e n  v a n  e e n  a f s p r a a k :  0 6  12  8 4 0  311
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De Meikever

De echte natuurliefhebber komt ogen en
oren te kort want er vliegt en fladdert en
zoemt van alles om ons heen en dan
ritselt er ook nog het een en ander in de
bosjes en struiken. Je komt tijd te kort
om alles te bestuderen en een wandeling
is meer stilstaan dan lopen. Het vlinder-
seizoen is half juli weer begonnen en wie
een paar typische vlinderplanten in de
tuin heeft zal zeker bezoek krijgen van
meerdere soorten. Toch zijn onze flad-
deraars  zeer gevoelig voor verkeerd
handelen van de mens, zoals het ver-
nietigen van hun biotoop, vaak onwetend
door al te ijverige onkruidplukkers. Om
nog maar niet te spreken over het
overmatige gebruik van bestrijdings-
middelen. Het gebeurt en we kunnen
slechts de aandacht vestigen op mis-
standen. De mens heeft vaak heel andere
belangen en die gaan voor. Een kennis
van mij, hier in Aarle,  is in het bezit van
een royale tuin waarin het nogal wil
woekeren, uiteraard met haar eigen
goedkeuren. Zij is rijkelijk gezegend met
vogels en vlinders en heeft notities
gemaakt over de waargenomen vlinders in
haar tuin, gedurende de afgelopen jaren.
Zij kreeg bezoek van Atalanta, Dagpauw-
oog, Klein blauwtje, het grote en kleine
Koolwitje, het Bont Zandoogje, het klein
geaderd Witje,  de Distelvlinder, Gehakte
Aurelia, Vliervlinder, Oranjetipje, Citroen-
vlinder, Lindepijlstaart, Haagdoorn-vlinder,
Landkaartje en de Populierenpijlstaart.
Toch leuk om te weten wat er zoal
ronddartelt in onze tuinen. Je moet er wel
even voor gaan zitten.
Even was ik bang dat er een plekje in
ons dorp zou worden uitverkozen tot
rommeligste plek van Brabant. Gelukkig
won Raamsdonkveer, we lopen daarmee
wel een flink geldbedrag mis, maar je zult
maar in de prijzen vallen. Dat was best

gelukt met het patronaatsveldje of de on-
kruid plantsoenen langs de Molenstraat.
Het hagelkruis zou niet in de prijzen zijn
gevallen want daar heeft iemand het
manshoge onkruid kapot gespoten. Nu
nog netjes verwijderen en aanharken dan
hoor je mij niet meer klagen. De schop is
de grond ingegaan bij het patronaat dus
die lelijke plek zijn we binnen afzienbare
tijd kwijt, nu de scheiwei aan de
Heindertweg nog. Als ze daar maar geen
pretflat neerzetten zoals in  Beek en
Donk.
Het onomkeerbare proces van winkel-
sluiting woekert verder want opnieuw ging
er een winkeldeur  in de Dorpsstraat op
slot. Onaangekondigd en zonder verdere
uitleg heeft Maria van Vlerken  onlangs
het licht uitgedaan. Naar ik heb vernomen
in de wandelgangen zal de winkelbel niet
meer rinkelen. Velen van ons zullen het
als een gemis ervaren en met enige
weemoed terugdenken aan het nostal-
gische winkeltje van Maria. Ik hoop dat
zij nog jaren in goede gezondheid in ons
midden mag blijven en genieten van haar
oude dag.
Terwijl Q-koorts en Mexicaanse griep ons
bedreigen trekt half Aarle er de komende
weken toch op uit om elders in Europa of
de wereld vakantieplezier op te doen.
Gaat gerust heen en geniet , maar kom
wel veilig en gezond terug.  De meikever
kan jullie niet missen.
De meikever.

KKKKKlokje

Dovens Meubelen.
Klokken – Schilderijen. Matrassen,
dekbedden, overtrekken, handdoeken en
div. artikelen. Kerkeind 38, 0492-341553.
Milheeze.

Dovens Meubelen.
Wij ruilen uw oude meubelen in en
verkopen ingeruilde meubelen. 0492-
351553. Kerkeind 38, Milheeze.
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Harmonie
De Goede Hoop

In Aarle-Rixtel zong in 1836 al een kerk-
koor en waarschijnlijk al eerder. In 1852
wordt in Nederlandse pers voor de eerste
keer gesproken van een liederentafel of
mannenkoor.
Naast het kerkkoor richtte de organist
van de kerk, J.Versteijnen, in 1863 in de
trend van de tijd een liederentafel op
onder de naam Oefening en Uitspanning.
In de Provinciale Noordbrabantsche en ‘s-
Hertogenbossche Courant van 27 juni
1874 lezen we dat de liederentafel Door
Oefening Volmaakter uit Aarle-Rixtel een
serenade bracht aan het gouden paar
Van Gemert-van Cuijk in die plaats.
De ontvangst van de teruggekeerde
Zouaven in 1871 en het zilveren ambts-
jubileum van Koning Willem III in 1874
deden het gemis van een fanfare duidelijk
voelen.
In de eerder genoemde Courant lezen we
op 9 juli 1874 dat er in Bakel een fanfare
is opgericht; het Aarle-Rixtelse school-
hoofd, meester Biermans, zag dat aanko-
men, riep op 7 juli een stel muzikale
jongelui bij elkaar en de fanfare kon van
start. Men kocht van de Eerselse fanfare
de muziekinstrumenten en de naam De
Goede Hoop.
Op 9 april 1874 werd in Nieuwkuijk Louis
Houët geboren die op 1 januari 1899 in
Aarle-Rixtel tot organist werd benoemd.
Hij vond in eerste instantie zijn onder-
komen bij Nard van den Heuvel die actief
was bij De Goede Hoop. Klarinettist
Houët meldde zich al snel aan bij de
fanfare. Er waren overigens al meer hout-
of rietblazers en de eerste condities voor
een harmonie waren er.
Organist Houët had veel contact met de
dirigent van de fanfare, tevens dirigent van

het kerkkoor, meester Biermans. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat zij met
enige anderen op 29 oktober 1899 Lieder-
tafel de Klokkengieters van 1660
oprichtten. Dan begint een inmiddels 109
jarige samenwerking tussen de twee
verenigingen.
Het programma van het eerste concert
van Liedertafel de Klokkengieters van
1660 op zondag 11 februari 1900 was
met medewerking van de Fanfare De
Goede Hoop. Deze unieke samenwerking
wordt uitbundig vormgegeven in een
jubileumconcert door de twee vereni-
gingen op zondag 11 oktober 2009 in de
parochiekerk van Aarle-Rixtel.

Art & Beautiful

Tijdens de expositie “Kunst & Borrel”
(april t/m juni) vond er bij Galerie Art &
Beautiful in Aarle Rixtel een loting van
kunstwerken plaats. Het ging hierbij om
een schilderij van Ina Scholten en een
drie luik glaswerk van Helma Brasse.
Eind juni was de trekking van de
loten...... Een overeenkomst van de win-
naar van het schilderij en de winnaar van
het glaswerk is de woonplaats; Beek en
Donk.
Mevrouw Verhoeven en familie Bloem
waren de gelukkige prijswinnaars.
Mevrouw Verhoeven (Beek en Donk) heeft
een schilderij uit de collectie “Mondo Dei
Sogni” van Ina Scholten gewonnen, t.w.v.
Euro 150,00. Familie Bloem (Beek en
Donk) was de winnaar van het drie luik
glaswerk van Helma Brasse, t.w.v. 100,-.
Galerie Art & Beautiful en de kunstenaars
wensen de prijswinnaars veel plezier met
het gewonnen kunstwerk en hopen dat
beide werken een mooi plaatsje zullen
krijgen.



Bewoners De Regt en
Mariëngaarde blijven in
Laarbeek
De afgelopen weken hebben De Zorg-
boog en de gemeente Laarbeek intensief
overleg gevoerd over de plannen rond de
herontwikkeling van Zorgboogcentrum
Mariëngaarde (Aarle-Rixtel) en van Zorg-
boogcentrum De Regt (Beek en Donk).
De gemeente Laarbeek en De Zorgboog
zijn verheugd te kunnen melden dat zij
gezamenlijk afspraken hebben gemaakt
rond de fasering van beide bouwplannen
en de tijdelijke huisvesting van de
bewoners. Een en ander houdt in dat
zowel de bewoners van Mariëngaarde als
De Regt de gemeente Laarbeek niet
hoeven te verlaten tijdens de ver-
bouwingen.
Tijdelijke huisvesting in Beek en
Donk
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat
de bewoners van De Regt, gedurende de
verbouwing van het zorgcentrum hun
intrek zouden nemen in de tijdelijke
huisvesting van De Zorgboog in Gemert.
Mede dankzij de medewerking van de
gemeente Laarbeek, de constructieve
opstelling van dierenpark ’t Regtereind en
de direct aanwonende en de snelle
besluitvorming binnen De Zorgboog wordt
de tijdelijke huisvesting nu eind 2009
verplaatst naar Beek en Donk. Dat houdt
in dat de bewoners, medewerkers en
vrijwilligers van De Regt kunnen blijven
wonen en werken in hun eigen dorp.
Plannen Mariëngaarde uitgesteld
De plannen rond de herontwikkeling van
Zorgboogcentrum Mariëngaarde zijn uit-
gesteld. Dit betekent dat er voor de
bewoners van Mariëngaarde de eerste
2,5 jaar niets verandert. Gedurende deze
periode gaat De Zorgboog in de tuin van

Mariëngaarde appartementen bouwen,
onder meer bestemd voor de verzorgings-
huisbewoners van Mariëngaarde. De
gemeente Laarbeek en De Zorgboog
gaan er alles aan doen deze plannen snel
te kunnen realiseren, uiteraard binnen de
normale procedures. Als het niet lukt de
appartementen op tijd gereed te hebben,
verhuizen de bewoners van het ver-
zorgingsgedeelte van Mariëngaarde voor
korte tijd naar de tijdelijke huisvesting in
Beek en Donk. De bewoners van het
kleinschalig wonen (de groepswoning)
nemen gedurende de renovatie van
Mariëngaarde hun intrek in deze tijdelijke
huisvesting. Als het nieuwe Mariëngaarde
gereed is, keren zij hier naar terug.
Laarbeek
De Zorgboog en de gemeente Laarbeek
zijn van mening dat zij op deze manier
recht doen aan de inwoners van de
gemeente Laarbeek. In het bijzonder aan
de bewoners van de Zorgboogcentra in
Aarle-Rixtel en Beek en Donk. De
bewoners van De Regt blijven gedurende
de twee jaar van de verbouwing in hun
eigen dorp wonen. De verzorgingshuis-
bewoners van Mariëngaarde hoeven niet
of slechts voor een korte periode uit hun
eigen dorp, maar blijven wel in Laarbeek
wonen.
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Zorg voor ouderen in Aarle-Rixtel
voor de toekomst verzekerd!
In een bijeenkomst in Mariëngaarde op
dinsdag 14 juli jl. hebben de Zorgboog en
de gemeente Laarbeek gezamenlijk de
plannen bekend gemaakt voor de komen-
de 2,5 tot 4 jaar. Het behelst het bouwen
van appartementen, het bouwen van
patiowoningen (ook voor senioren) en het
herinrichten van Mariëngaarde tot ver-
pleeginrichting. Dit resultaat is bereikt



door intensief overleg dat in de laatste
maanden / weken heeft plaats gevonden
tussen wethouder Briels en het bestuur
van de Zorgboog in Bakel.
Namens de Zorgboog heeft de heer
Vincent de Smet de plannen gefaseerd
toegelicht als volgt.
1. 2,5 jaar gebeurd er niets met het
huidige Mariëngaarde
2. Binnen 2,5 á 3 jaar worden betaal-
bare appartementen gebouwd in de tuin
van Mariëngaarde
3. Bewoners van Mariëngaarde verhui-
zen naar de appartementen in de tuin
4. Tijdelijke huisvesting die
oorspronke-lijk in Gemert bedoeld was
voor opvang verhuisd naar Beek en Donk
5. Na 2,5 jaar start de herinrichting
van Mariëngaarde welke ca 18 maanden
in beslag zal nemen.
6. Indien de appartementen
onvoorzien niet op tijd klaar kunnen zijn
dan zullen de bewoners tijdelijk naar
Beek en Donk verhuizen
7. Rond de appartementen worden
patiowoningen gebouwd die ook voor
senioren bedoeld zijn.

Het resultaat is als volgt:
· De meeste bewoners blijven in
Aarle-Rixtel
· Verzorgingshuisbewoners blijven bij
elkaar
· Medewerkers blijven bij de
bewoners
· Het terrein is deels nog niet
beschikbaar en goed overleg met de
zusters van Liefde is noodzakelijk
· Alle plannen zullen onderworpen
worden aan de normaal geldende proce-
dures waarbij goed overleg met betrok-
kenen en de omwonenden van groot
belang is.
Indien de plannen uitgevoerd worden
zoals ze nu bekend gemaakt zijn dan
kan Aarle-Rixtel trots zijn op een zeer
goede en complete voorziening voor
ouderen waar menig dorp of stad jaloers

GRATIS BRIDGELES
Ook dit jaar worden per eind september
weer gratis bridgelessen gegeven,
uitsluitend overdag, onder NBB-gediplo-
meerde leiding,in een rookvrije en
gezellige omgeving, zonder dat men
verplicht is lid te worden van een club.
Omdat nog niet iedereen kan bridgen.....
De mogelijkheid van extra oefenen en
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast ont-
vangen de cursisten veel -  eveneens
gratis – oefenmateriaal, bijv. per e-mail,
terwijl gemiste lessen evt. kunnen worden
ingehaald op andere tijden.
En... koffie een kwartje.....
Wie een leuke hobby of tijdpassering
zoekt, wie op een prettige manier met en
onder mensen wil verkeren, wie wat tijd
wil investeren voor straks, later en nóg
later, kan voor informatie bellen: 040-
2831187. De ervaring leert: niet te lang
wachten.....
Ook diegenen die over een bescheiden
bridgekennis beschikken, maar op
herhaling willen of hun speelvaardigheid
wensen te verhogen, kunnen op dit
nummer terecht.
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op kan zijn..
Stichting Platform Aarle-Rixtel is blij met
de regie die de gemeente naar zich
toegetrokken heeft en wenst de
bewoners van Mariëngaarde een rustige
oude dag en alle betrokkenen sterkte
met het voorbereiden van alle plannen.
Daar waar mogelijk is het Platform bereid
een bijdrage te leveren tot het welslagen
van dit omvangrijke project.
Stichting Platform Aarle-Rixtel
www.platformaarlerixtel.nl

KKKKKlokje

GEJAT OF GELEEND???!!!
Een mooie nationale driekleur vlaggen-
wimpel. Svp terug te bezorgen
Molenstraat 17.
Hij is ook te koop voor € 25,—



Oosthoek
F I N A N C I E E L  A D V I E S

 hypotheken

 pensioenen

 verzekeringen

 sparen

bekend terre in . . .

info@oosthoekfi nancieeladvies.nl

www.oosthoekfi nancieeladvies.nl

Pagina 20

Praktijk voor reflexzone therapie, neuro-reflexologie en massage
therapie te Aarle-Rixtel

Er staan nu niet een maar twee therapeuten voor u klaar
nl. Mieke Gielkens &  Petrie van Meerendonk

• Geen wachttijden meer
• Gedeeltelijk of gehele vergoeding ziekenfonds
• Geen verwijskaart van huisarts nodig
• Beide therapeuten zijn lid van de beroepsvereniging V.N.R.T.
• Ook preventieve behandeling is mogelijk omdat voorkomen beter is dan genezen, wie

wil er in deze stressvolle tijd nu niet een uurtje voor zichzelf om te onthaasten en te
genieten!!

• Reflexzone therapie ondersteunt en stimuleert uw zelfgenezend vermogen.  De hierna
beschreven klachten kunnen hierdoor verminderen: spanningshoofdpijn,
clusterhoofdpijn, migraine, duizeligheid, ziekte van Menière, hooikoorts,

slaapproblemen, obstipatie, maagklachten, incontinentie, bekkenbodem instabiliteit,
nierstenen, allergie, slijmbeursontstekingen, oorontstekingen en overige ontstekingen,

eczeem, blaasontsteking, astma, RSI, gewrichtspijnen, jicht, aambeien,
zwangerschapsbegeleiding, zwangerschapsnazorg, en rouwverwerking

Al de goede dingen in het leven moet je geprobeerd hebben,
daar is reflexone therapie er een van

Voor meer informatie kijk op:
www.petrie-zorggoedvoorjezelf.nl

of bel
0492 - 383213
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De Smaak van Croy
Culinaire wandeling op
Landgoed Croy

Culinaire wandeling Croy
Op 20 september 2009  organiseert
Stichting Streekontwikkeling Croy een
culinaire wandeling op Landgoed Croy in
Aarle-Rixtel. U komt op plaatsen die
doorgaans niet toegankelijk zijn voor
publiek. Tijdens een 1 of 2 uur durende
wandeling (twee afstanden) kunt u ge-
nieten van verschillende zelfgemaakte
hapjes van producten van Landgoed
Croy. Deze worden voor u klaargemaakt
door Chef-kok Evert Thielen van de
Gertuda Hoeve in Son en Breugel.
De wandeling vindt plaats in het kader
van de “Week van de Smaak”.  De Week
van de Smaak, van 20 t/m 27 september,
is een nationaal evenement georgani-
seerd door Slow Food, met honderden
grote en kleine locale activiteiten waarin
‘smaak’ centraal staat. Ambachtelijke
streekproducten, seizoensproducten en
biologische voeding spelen hierin de
hoofdrol.
De smaak van Croy
Laat u verrassen door de smaak van
Croy. Al wandelend kunt u genieten van
een aperitief, overheerlijke bouillon met
biologische groenten, lams- en rundvlees
en als toetje ambachtelijk bereid ijs met
zelfgemaakte appeltaart. Bij dit alles
schenken wij natuurlijk een ambachtelijk
gebrouwen Croy-biertje of Croyse appel-
of perensap. Tijdens de wandeling wordt
u verrast met heerlijke muziek en
ontmoet u diverse ondernemers die in
kraampjes informatie verstrekken over
hun bedrijf en hun producten.
U kunt zich opgeven via
www.landgoedcroy.nl of bellen met
Godelieve van Tilborg (06-83177057)

De bibliotheek in de
zomervakantie
Vakantie? Zomerkriebels? Eerst naar de
bibliotheek! Daar vindt u een uitgebreid
aanbod van spannende, romantische en
waargebeurde boeken, tijdschriften en
dvd’s. Voor regenachtige dagen of om
lekker mee in het zonnetje te zitten.
Of denk eens aan een stapeltje afge-
schreven boeken en tijdschriften; de
meeste vestigingen van bibliotheek De
Lage Beemden houden juist in de
zomervakantie een verkoop van afge-
schreven materialen.
Openingstijden
Tijdens de basisschoolvakantie van
maandag 27 juli tot en met vrijdag 4
september hanteren sommige vesti-
gingen aangepaste openingstijden.
De zomeropeningstijden vind u op onze
website www.bibliotheeklagebeemden.nl
of neem een flyer mee uit uw bibliotheek.
Vanaf heden tot en met zaterdag 22
augustus geldt bovendien een uitleen-
termijn van vijf weken. Natuurlijk kunt u
ook tijdens de zomervakantie in alle
vestigingen van bibliotheek De Lage
Beemden lenen en terugbrengen.
Verlengen, reserveren of de catalogus
bekijken? De website staat 24 uur per
dag tot uw beschikking.
Alle medewerkers van bibliotheek De
Lage Beemden wensen u een fijne
vakantie met veel leesplezier!

KKKKKlokje

Taxatierapport:
U wilt een taxatierapport van uw woning
en daar echt niet te veel voor betalen?
Bel Gerard Roefs Taxaties tel: 383566,
ook buiten kantoortijden.



De Klussenier Arie Verbakel  

10% KORTING OP INSECTENWERING
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Kermis in Aarle-Rixtel
met het “Laarbeekkoningschieten” en
“Klokkenkoningschieten” bij de Blauwe
Schut.
Kermis 2009 wordt een drukke tijd voor
de Blauwe Schut in Aarle-Rixtel. Maar
liefst 2 dagen zullen we vertoeven op het
“Jan van Doorenpaviljoen” bij het Hagel-
kruis achter koekfabriek Jeurgens.
Zondag 23 augustus wordt er geschoten
om de titel “Laarbeekkoning”. Aan deze
wedstrijd nemen de 5 gilden van Laar-
beek deel. Om 11:00 uur wordt er een
optocht gehouden met de 5 gilden via de
wijk Strijp, Janssensstraat en het Blauwe
Schutplein. Om 12:00 uur wordt de dag
officieel geopend door Burgemeester
Hans Gilissen en Pastor Deli. De wed-
strijd zelf zal om 13:00 uur aanvangen.
Het belooft een zeer gezellige dag te
worden en het zal een kleurig geheel
worden. U bent natuurlijk allemaal van
harte welkom om deze dag met ons te
beleven. Op dinsdag 25 augustus zal er
geschoten worden om de titel “Klokken-
koning 2009”. De dag zal beginnen om
09:30 uur met een gildenmis in de kerk.
Na de viering zal er een vendelgroet
gegeven worden op het kerkplein en
aansluitend gaan we naar Huize Prinsen
voor de traditionele kermisborrel. Het
officiële gedeelte op het Gildenterrein zal
om 14:00 worden voortgezet met het
“Klokkenkoningschieten” Hieraan kan
iedereen, die 18 jaar of ouder is, deel-
nemen. U dient, in het kader van de
wapenwet, wel een legitimatiebewijs bij
te hebben. Het inschrijfgeld bedraagt 1
euro. Naast de titel en de eer ontvangt de
gelukkige winnaar een tafelbel, die
geschonken wordt door klokkengieterij
Petit en Fritsen. De naam van de winnaar
zal voor eeuwig in de klok gegoten

worden. Het is een schitterende gelegen-
heid voor iedereen om een gooi te doen
naar zo’n prachtige klok. Iedereen kan zo
maar het gulden schot lossen. Uiteraard
zal de Rooie Schut als gast aanwezig
zijn. U bent van harte welkom bij het “Jan
van Doorenpaviljoen”, op dinsdag 25
augustus. Het terrein is geopend vanaf
13:00 uur. ‘Aarle kermis’ zal wat het gilde
betreft traditioneel van start gaan. Op
zaterdag 22 augustus zal vanaf 10:00 uur
de kermis door de tamboers bij de leden
worden aangezegd. Vanaf 18:00 zal de
kermis worden geopend met een vendel-
groet bij verzorgingstehuis Mariëngaarde
met aansluitend een rondgang door het
dorp. Op de kermismaandag zijn wij te
gast bij de Rooie Schut op het schiet-
terrein aan de Havenweg. Hier zal
geschoten worden om de kermiskruisen.
Tot ziens op een van onze kermisdagen.
Voor meer informatie, website:
www.olvgilde.com
E-mail: secretariaat@olvgilde.com
tel: 0492-382288 / 0652462803.
Met gildengroeten, Jos van de Ven,
dekenschrijver.

Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel
Anno 1324

Bouwvak vakantie van 11 t/m 25
augustus gesloten

Pierre vd Vorst optiek
Dorpsstraat 40d Stiphout

tel 386078



Andere openingstijden van TNT Postkantoor

In verband met vakantie is Paula’s Shop, uw postkantoor, van 3 t/m
15 augustus 2009 van maandag t/m zaterdag geopend van:

9.00 tot 12.00 uur.

Paula’s Shop en HAR Automaterialen zijn

wegens vakantie gesloten van 17 t/m 29-8-2009.

Voor al uw postzaken en het ophalen van pakketten
 kunt u terecht bij:

Heuvelplein 73,
Beek en Donk

De openingstijden hiervan zijn:
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 19.00 uur.

Vrijdag van 8.30 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Kijk ook op www.tntpost.nl voor andere TNT Postkantoren in de buurt.

De postbussen zijn bereikbaar tussen 8.30 – 9.30 uur.

Onze excuses voor het ongemak.
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Aan het Tour de France-spel van Aan de
Wielen doen een record aantal van 204
samengestelde ploegen deel. Dagelijks
zijn de klassementen te volgen op
www.aandewielen.nl of kan men de
standen bekijken bij Verbakel twee-
wielers.
Helaas heeft ons lid Piet Rooijakkers de
Tour na een ernstige val, als u hem een
kaartje wilt sturen dan kunt u zijn adres
vinden op de ADW-site. Daar kunt u ook
het uitgebreide programma vinden tot en
met half september. We fietsen dan op
dinsdag- en donderdagavond om 19.00
uur, op woensdagmiddag om 13.30 uur
en op zondagmorgen om 08.30 uur.
Ook in de vakantieperiode.
Iedereen is van harte welkom !!
Wij wensen iedereen een prettige,
gezonde, sportieve vakantie toe.
afd. publ.

Argentijnse Tango avonden,
muziekkiosk te Aarle-Rixtel

Op de zaterdagen 25 juli, 8 Augustus
en de woensdagen 12 en 26 Augustus
vanaf 20.30 uur kan men de originele
ARGENTIJNSE TANGO sfeer te proeven
rond de muziekkiosk te Aarle-Rixtel.
Tangosalons komen geleidelijk op gang,
de muziek is sfeervol en niet te luid. De
avonden duren zaterdag’s tot 00.30 uur
en op de woensdagen tot 23.30 uur.
Dansers uit de gehele regio of zelfs van
ver daar buiten ontmoeten elkaar om met
elkaar de Argentijnse Tango te dansen op
de kiosk van het kouwenbergplein te
Aarle-Rixtel. Maar het is ook zeer de
moeite waard om alleen te luisteren naar
de muziek, en te zien dansen onder het
genot van een drankje.
Het terras van cafe De Stal en nog extra
terrassen zijn aanwezig. Sfeer proeven is
gratis. Bij regenweer gaat de betreffende
avond niet door.
Deze avonden worden georganiseerd door
de, tegenwoordig Aarle-Rixtelse tango-
school Tango Ahora.
Tango Ahora is reeds jaren de snelst
groeiende tangoschool van Brabant.
Tango Ahora verzorgt cursussen te

Helmond en Eindhoven.
Info. 06-3600.1971 (Marc Bies) zie ook:
www.tango-ahora.nl
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ATTC77 houdt vakantie.

De Aarle-Rixtelse tafeltennisclub ATTC77
gaat met vakantie. Na wederom een
succesvol tafeltennisjaar zal op 17 juli
een afsluitings- en verrassingstournooi
worden gehouden voor alle leden. Onder
de bezielende leiding van Frederieke en
Christel van der Putten zal een leuke
avond worden verzorgd. Vorig jaar werd
gestart met een dergelijk tournooi en dat
bleek een schot in de roos, daarom dit
jaar opnieuw als afsluiter.
De tafeltennishal wordt daarna gesloten
tot en met zondag 23 augustus 2009. De
nieuwe competitie zal in de tweede week
van september 2009 van start gaan.
Attc77 wenst iedereen een fijne en
sportieve vakantie toe.
www.nttb.nl/attc77

Het VVV-agentschap in de Kerkstraat,
gaat zeer binnenkort dicht.
Natuurlijk moet zo’n vestiging,
in het mooiste dorp van Laarbeek blijven,
dus daar zijn alle ogen nu op gericht.
Nu velen de vakantie in gaan luiden,
horen en zien we ook positieve geluiden.
Op de Kouwenberg nieuwe tafels en
banken,
daar moeten we de Gemeente voor
danken.
Een eerste opstap van hoe het zou
moeten,
als we meer toeristen willen begroeten.
Ook kunnen de bewoners van
Mariëngaarde,
daar even heerlijk verpozen,
nu er toch voor een voor een goede
oplossing,
in ons en hun eigen dorp is gekozen.
Velen van u gaan nu enkele weken
verkassen,
ik beloof u,
dat ik goed op ons dorpje zal proberen
te passen.
RD

De redactie en
medewerk(st)ers van het

Gemeenschapsblad
Aarle-Rixtel

wensen u een prettige
vakantie toe en een behouden

thuiskomst

Te koop:
Leuk drie kamer appartement, 100 m2
vloeroppervlakte en ca 253 m3 inhoud,
met tuin en schuurtje, Molenstraat 33a.
Ideaal voor starters die in Aarle-Rixtel
willen blijven wonen. Interesse en voor
vragen bel 06.53.39.12.22

Dovens Meubelen en Woning-
inrichter. Gordijnen – Vitrage – Vloer-
bedekking – Novilon – Laminaat. Wij
meten, maken, hangen en leggen.
(vakkundig) 0492-341553 Milheeze,
Kerkeind 38

Dovens eigen Meubelmakerij.
Met betaalbare kwaliteits meubelen in
diverse houtsoorten en kleuren in eigen
ontwerp. Wij maken met u samen uw
eigen model meubelen. Binnenveld 1
Milheeze. 0492-341553.

KKKKKlokje
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www.twanvanhout.nl

www.autoschadeverbakel.nl
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Anne Verkennis en Tamara Otten
schitteren in boeiende en
vertederende Wereldreis RC De
Oude Molen

Het afgelopen weekend trok de unieke
wereldreis op rolschaatsen drie keer een
volle zaal in de jaarlijkse Zomershow van
de Laarbeekse rollerclub. Zo’n 30 jeug-
dige sterren tussen de 5 en 10 jaar, lieten
het publiek genieten van een boeiende en
vertederende show. In 13 spetterende
nummers werd het publiek meegenomen
op een avontuurlijke reis kris kras de
wereld over.
Direct bij aanvang zat iedereen meteen
op het puntje van de stoel. Evenals bij
een echte vlucht met het vliegtuig werden
bij deze rollervlucht ook eerst de
veiligheidsinstructies doorgenomen, met
de assistentie van schattige stewardes-
jes, zoals Anne Verkennis uit Aarle-Rixtel
die vertederend haar eerste Zomershow
reed bij de rollerclub. Tamara Otten, ook
uit Aarle-Rixtel was een van de negen
stoere piloten die de vlucht in wervelende
vaart lieten beginnen. Er werden maar
liefst 10 landen bezocht tijdens deze
fantastische reis. Ieder land stond weer
garant voor een bijzonder passend
gereden shownummer. De muziek, de
prachtige kleding en natuurlijk de stijl van
het rijden, was afgestemd op het

betreffende land. Tamara reed een Ameri-
kaans Showbizznummer en een werve-
lende groepsdans in Israel. Het publiek
genoot en was na afloop geheel in
vakantiestemming. Driemaal een
daverende ovatie was een mooie beloning
voor de jeugdige rolschaatssterren.
Trainsters Brigitte van Schijndel, Femke
van Rosmalen uit Aarle-Rixtel, Astrid de
Graaf en Sandy de Koning hadden een
prachtige show gecreëerd, waarbij er
vooral in groepjes geschaatst werd. Dit
leverde wervelende choreografieën op
waarbij zowel de individuele prestaties als
de groepsprestaties zeer goed in beeld
kwamen. De prachtige aankleding van de
rollerhal met decordoeken en decor-
stukken, en de gezellige ambiance
maakten het plaatje compleet. Volgens
het zeer tevreden publiek mogen rijd-
sters, rijder, trainsters en de vele
vrijwilligers trots zijn op de geleverde
prestatie, en kunnen ze gaan genieten
van een welverdiende vakantie.
Direct na de vakantie volgt een drukke
tijd voor alle leden en vrijwilligers van de
rollerclub. Dan begint men met man en
macht aan de enorme klus van het
creëren en organiseren van een unieke en
wervelende KerstROLLERshow, die in
december 2009 uitgevoerd gaat worden.
Meer informatie is te vinden op:
www.rcdeoudemolen.nl

Op de foto staat Tamara Otten links, en
Anne Verkennis in het midden.

KKKKKlokje

Weg gevlogen:
Weg gevlogen (5-7-2009) tamme groen/
gele grasparkiet, hij is geringd. Wij
missen hem heel erg. Mocht iemand
hem gevonden hebben, dan zouden wij
hem graag terug hebben, natuurlijk tegen
een beloning. Tel: 06.54.38.02.08

Te huur:
Te huur midden in de Dorpsstraat van
Aarle-Rixtel een garagebox. Tel:
06.10.54.64.69
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openingstijden:
ma 13:00-17:00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-18.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Hoofdstraat 135b
Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

openingstijden:
ma 13.00-17.00

di-wo-do 9.00-18.00
vrij 8.00-19.00
za 8.00-15.30

Kapsalon Astrid
Dorpsstraat 21
Aarle-Rixtel
tel: 0492-381307

www.kapsalonastrid.nl

Bezoek onze showroom ook
voor uw sanitair.

Openingstijden showroom
wo-do  :13.30-18.00 uur
Vrij    : 13.30-21.00 uur
za     :09.00-16.00 uur
Of volgens afspraak

Torenakkerweg 3a
5735 BG  Aarle-Rixtel
Tel 0492-381383
mobiel 06-51162419
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Inmiddels zijn we aangeland bij de
laatste editie van het gemeenschapsblad
voor de vakantiestop. Ik moet zeggen dat
ik het al wel begin te merken dat er al
behoorlijk wat mensen op vakantie zijn
en dat terwijl de schoolvakanties nog niet
begonnen zijn in onze regio.
Ondanks de voor de politie momenteel
(relatieve) rustige tijd zijn er toch wat
voorvallen geweest die ik met jullie wil
delen, daar gaan we;
DOORRIJDEN NA AANRIJDING;
Op zaterdag 4 juli, omstreeks 07.45 uur
raakte een  47 jarige inwoner van Lies-
hout met zijn terreinauto, met daarachter
een aanhangwagen, op de Dorpsstraat in
de problemen. De aanhangwagen raakte
van het trekkende voertuig los bij het
nemen van een verkeersdrempel. De
aanhangwagen vervolgde zijn eigen weg
en kwam tot stilstand tegen een boom.
Gevolg de inhoud van de aanhangwagen
deels op straat en de boom met be-
schermingsbeugel beschadigd. Je moet
er toch niet aan denken dat zoiets op een
door de weekse dag gebeurd zou zijn,
dus op het moment dat er een hoop
jeugd naar school fietst. Het leed zou
niet te overzien zijn geweest. Nadat de
man de rommel wat had opgeruimd en
de scheve boom had rechtgetrokken
vervolgde hij zijn weg. Zo gemakkelijk
komt hij er overigens niet vanaf. Het
staartje voor hem komt nog wel.
AANRIJDING MATERIELE SCHADE;
Op diezelfde dag, maar dan tegen 18.00
uur knalden twee personenauto’s tegen
elkaar op de kruising van de Bossche-
weg en de Helmondseweg. Duidelijk is
natuurlijk dat de auto die vanaf de
Bosscheweg kwam en bestuurd werd
door een 64 jarige inwoonster van Aarle-
Rixtel, voorrang had moeten verlenen aan
de auto die in de richting  Helmond reed
en bestuurd werd door een 44 jarige
Helmonder. Gelukkig alleen materiële
schade. De takelwagen sleepte de flink

beschadigde auto’s weg.
MILIEUZAKEN;
Op woensdag 1 juli werd vastgesteld dat
de medewerker van een transportbedrijf
uit Helmond op een perceel land aan de
Kasteelweg, 15 tot 20 vrachtwagenl-
adingen zwart zand op het perceel had
opgebracht. Omdat de omgeving van
Croy een beschermd gebied is, zijn vele
handeling op of in de bodem, aan strenge
vergunningen gebonden. Zo ook het
ophogen of afgraven van percelen land. In
samenwerking met de gemeente zal deze
activiteit onder de loep genomen worden
en indien het opbrengen van het zand in
strijd met de wet was, is de kans groot
dat het opgebrachte zand weer geruimd
moet worden. Bovendien wordt dan
proces-verbaal opgemaakt.
Voorts werden op dinsdag 14 juli weer
een hoop gedumpte vuilniszakken aange-
troffen bij de flats aan de Heindertweg.
Een onderzoek naar de ‘ rechtmatige
eigenaar ‘ wordt ingesteld en deze zal
dan de ‘gepeperde’ rekening gepresen-
teerd krijgen.
DIEFSTAL UIT LOODS;
Vanaf een loods aan de Lieshoutseweg
weg werd tussen 6 en 7 juli een hoeveel-
heid gereedschap weggenomen. Hoe de
dader de loods is binnengekomen is niet
echt vastgesteld kunnen worden, maar
we hebben er wel een idee over. De
schade bedraagt zeker een paar duizend
euro.
DIEFSTAL AANHANGWAGEN;
Op woensdag 8 juli  tussen 09.00 uur en
11.00 uur werd vanaf  de inrit van een
woning aan de Kempenstraat een
aanhangwagen weggenomen. De
aanhangwagen is/was voorzien van de
kentekenplaat PP-NN-29.
DIEFSTAL GELD;
Tenslotte kan ik nog melden dat we op
dinsdag 14 juli een melding binnenge-
kregen hebben van de diefstal van geld
uit een offerblok uit de Mariakapel aan de
Bosscheweg. Het offerblokje was
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Beste Inwoners
van Aarle-Rixtel,

Op zaterdag 22 augustus gaat de
jaarlijkse zomerkermis in Aarle-Rixtel
weer van start. De tamboers van ons
gilde gaan overdag bij de eigen gilde-
broeders langs om de kermis aan te
zeggen. Ze worden bij de gildebroeders
ontvangen met een lekker hapje en
drankje.
Aan het eind van de middag komen alle
gildebroeders bijeen in ons Gildehuis de
Lantaarn, nadat de tamboers ook daar
de kermis hebben aangezegd.
Hierna vertrekken de gildebroeders naar
Mariëngaarde om daar, samen met ons
zustergilde van de Onze Lieve Vrouw, de
kermis aan te zeggen middels een
vendelgroet om 18.00 uur.
Middels een rondtocht door de zuid zijde
van het dorp vertrekken we naar onze
Beschermheer om aldaar dezelfde bood-
schap te verkondigen. Na hier gezellig te
zijn samen geweest wordt er ook bij de
verschillende kroegen in de dorpstraat de
kermis aangezegd.
Op zondag 23 augustus zijn we te gast
bij het Laarbeek Koningschieten op het
terrein van het Onze Lieve Vrouw Gilde.
Maandag 24 augustus is “onze dag”. We
beginnen deze dag met een gildemis in
de o.l.v. kerk om 9.30 uur met aan-
sluitend een vendelgroet door ons gilde
en de Prinsenborrel. Daarna vertrekken
we naar ons gildepaviljoen waar een

heerlijke koffietafel genuttigd zal worden.
Hierna vertrekken we naar ons gildehuis
de Lantaarn waarna enkele gildebroeders
naar het Gildehuis van ons zustergilde
gaan, om hen op te gaan halen waarna
we samen weer terug vertrekken naar
onze gildetuin aan de Havenweg.
Iedereen is op maandag vanaf 14.00
uur van harte welkom op ons
gildeterrein om deel te nemen aan
het schieten om de Kermiskruizen en
te genieten van de altijd gezellig
feestmiddag. Op deze dag vindt er
ook een loterij plaats. Onder de
gildevrienden en sympathisanten
wordt een rondleiding bij Bavaria
inclusief buggytocht voor 10
personen verloot. Ook nieuwe gilde-
vrienden en sympathisanten dingen
mee naar deze mooie prijs.
Deze middag duurt tot ongeveer 18.00
uur waarna we weer vertrekken naar ons
Gildehuis de Lantaarn waar we de dag
besluiten.
Dinsdag 25 augustus is de dag van ons
zustergilde. Ook deze dag zal begonnen
worden met een gildemis en een
koffietafel. Deze dag worden wij door ons
zustergilde opgehaald om samen te
vertrekken naar hun gildetuin voor het
Klokkenkoningschieten. Deze middag is
ook iedereen van harte welkom. Deze
middag eindigt om ongeveer 18.00 uur.
We besluiten de kermis met een
samenzijn in Cafe de Stal en daarna in
ons eigen Gildehuis de Lantaarn.
Met vriendelijke gildegroet,
Jurgen Peters
Dekenschrijver

opengebroken en een paar losse centen
werden weggehaald. Als je dit soort
dingen doet, dan ben je naar mijn idee,
toch wel erg ver gezonken.
Dat was het voor deze keer. Na de
vakantie gaan we weer verder waar we nu
gebleven zijn. Ik wens iedereen een fijne
vakantie met vooral veel goed weer.
Vriendelijke groet,
John Geerts, uw buurtbrigadier.

Dovens Meubelen.
Alles, maar dan ook alles wat betreft
meubelen voor woonkamer – slaapkamer
en keuken, tafels en stoelen. Senioren
opgelet, grote keuze. Kerkeind 38
Milheeze. 0492-341553.

KKKKKlokje
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Koninginnefeest 1958
Het Oranjecomité en de daaronder
ressorterende sub-comités heeft voor de
zoveelste maal de kinderen van ons dorp,
650 in aantal, en bovendien de rijpere
jeugd een mooie Koninginnedag ver-
schaft. De kinderoptocht die elk jaar in
lente en in uitbeeldingsvermogen zijn
voorganger overtreft, was dit jaar bijzon-
der mooi, temeer daar het plantsoen “De
Kouwenberg” met zijn fris-kleurig gras-
tapijt, heerlijk riekende hyacinten en
betoverende zonneweelde bij de formatie
van de stoet en later bij de beoordeling
van de jury een aangename verpozing
boden, niet het minste voor de ouders
van de deelnemende jeugd. het nood-
zakelijk verstek laten gaan door de
harmonie, die alle instrumenten wegens
reparatie enkele weken mist, werd
opgevangen door de drumband van het
Gilde van O.L. Vrouw en een muzikale
kapel van de leerlingen van pensionaat
“Mariëngaarde” die aan decoratie ver-
goedden wat aan marsmuziek werd
gemist. Om twee uur werden de posten
bezet voor de Oriëntatierit, waaraan 140
schoolgaande kinderen en ruim 100
volwassenen en de schoolvrije jeugd tot
ongeveer 5 uur deelnamen. Alleen de
danszaal ondervond enig nadeel van het
schone lenteweer, waarvoor het
Oranjebal nu eenmaal moest boeten. Er
werden 70 bekroningen voor de optocht
en 80 premies voor de oriëntatieronde
toegekend, die aan het einde door
burgemeester Janssens als voorzitter van
het Oranjecomité werden uitgereikt.
Op maandag a.s. van des namiddags half
vier tot half zes komen de draaimolen, de
zweefmolen en de luchtschommel in
beweging voor het gratis draaien van
enige ritten en beurten. Men zorge op tijd
aanwezig te zijn.

Geslaagd
De heer Rudolf Biemans slaagde als
cursist aspiranten V.E.V.-cursus en
behaalde daarmee het B-diploma

Fietser ernstig gewond in Aarle-Rixtel
Vrijdagmiddag om half twee had op de
Bosscheweg te Aarle-Rixtel, nabij de
Mariastraat een ernstig verkeersongeval
plaats, waarvan de heer Arn. Verstegen
uit de Zuiderstraat  het slachtoffer werd.
Deze 49-jarige man kwam per fiets van
Helmond voor bezoek bij de familie S.
aan de Bosscheweg. Van de richting
Helmond kwam de heer D. uit Helmond
met een luxe wagen en voor hem trok  de
wagen van de kaashandelaar de G. uit
Eindhoven, welke tijdelijk langs de Bos-
scheweg was geparkeerd geweest op,
zodat op een ondeelbaar moment drie
voertuigen naast elkaar reden. Als
tegenligger kwam uit de Mariastraat op
dat moment de scooterrijder, de heer de
V. uit Helmond, zodat een noodlottige
aanrijding onvermijdelijk was. De fietser,
de heer Verstegen werd door de wagen
van D. geschept, kwam een ogenblik op
de motorkap terecht en is toen met een
smak tegen het harde wegdek geslagen.
Het slachtoffer, dat direct buiten bewust-
zijn was, werd binnengedragen bij de
familie A. van Berne, waarna ogenblik-
kelijk door de heer P. v.d. Heuvel tele-
fonisch geestelijke en medische hulp
werd ingeroepen, alsmede interventie van
de rijkspolitie. Op advies van dokter
Tersmette diende pastoor v.d. Berk het
slachtoffer de sacramenten der sterven-
den toe, waarna het werd overgebracht
naar het ziekenhuis te Helmond. Zijn
toestand is zeer ernstig. De rijkspolitie
die direct ter plaatse was, is vele uren
met het onderzoek bezig geweest.

Helmondse Courant mei 1958

.






